Privacyverklaring
Stichting Praktisch, gevestigd aan Kapittelweg 33, 6525EN Nijmegen, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
FSV Praktisch
Kapittelweg 33
6525EN Nijmegen
www.fsvpraktisch.nl
bestuur@fsvpraktisch.nl
Verwerking persoonsgegevens
Stichting Praktisch verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten. Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan wij: het verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen of uitwissen van uw persoonsgegevens.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
FSV Praktisch heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders en/of voogd. Wij raden
ouders/voogden aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld kunnen worden zonder ouderlijke
toestemming. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder deze toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via
bestuur@fsvpraktisch.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.
Doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerken wij met de volgende doeleinden: zodat wij contact met u
kunnen opnemen, voor het afhandelen van uw betaling, zodat wij u op de hoogte kunnen
stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten
bij u af kunnen leveren, voor het verzenden van onze nieuwsbrief, voor algemene of gerichte
aanbiedingen en voor uw account op de website. Wij verwerken alleen persoonsgegevens
die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
Gegevens van u kunnen worden opgenomen in de Almanak op de website. Indien u wilt dat
uw gegevens hierin niet vermeld worden, kunt u dit wijzigen bij uw profielvoorkeuren op de
website.

Bewaring persoonsgegevens
Stichting Praktisch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de
realisering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de
bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk
voorgeschreven.
Verstrekking van persoonsgegevens met derden
Stichting Praktisch verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met Stichting Praktisch en om te
voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Cookies
Stichting Praktisch gebruikt alleen technische en functionele cookies. Zie voor meer uitleg
over cookies onze cookieverklaring.
Inzage, aanpassing of verwijdering van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Stichting Praktisch. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in
dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@fsvprakisch.nl. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Tevens willen wij u wijzen
op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en dienen persoonlijk te blijven. Stichting Praktisch neemt
de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens onvoldoende beveiligd
zijn of mochten er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via
bestuur@fsvpraktisch.nl.

